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ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
 (1)  

 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Αριθμ. 2233 

 Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου διακηρύσσει ανοιχτό δη−
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρω−
σης τη χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕ−
ΘΥΜΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», 
συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 121.942,20 € (συ−
μπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).

0 διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες 
προσφορές, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, για την 
προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στην μελέτη 
που συνέταξε η υπηρεσία Δήμου Αγίου Βασιλείου και 
κατόπιν κανονικής προθεσμίας (20) ημερών από την 
τελευταία δημοσίευση σε 2 οικονομικές εφημερίδες, 1 
τοπική ημερήσια εφημερίδα και 1 τοπική εβδομαδιαία 
εφημερίδα.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από το 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ − ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012 − 2015» και Ο διαγω−
νισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις επιταγές της 
ισχύουσας νομοθεσίας (εξαίρεση από την ένταξη στο 
ΕΠΠ 2013 ΦΕΚ 2619/16−10−2013 Β΄ τεύχος).

Αναθέτουσα αρχή του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος 
Αγίου Βασιλείου.

Η Διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές 
είναι: Δημαρχείο Αγίου Βασιλείου, Σπήλι.

Ο Διαγωνισμός αφορά στην αναβάθμιση − ανακατα−
σκευή δύο (2) Παιδικών χαρών του Δήμου Αγίου Βασι−
λείου με την προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών, 
δαπέδων και λοιπού αστικού εξοπλισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά 
για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των 
ειδών και όχι για επί μέρους είδη.

Η μη τήρηση των παραπάνω αποτελεί ποινή αποκλει−
σμού του συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό.

Η Διακήρυξη μαζί με την συνημμένη μελέτη, που απο−
τελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, διατίθεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή και συγκεκριμένα από το Γραφείο 

Δημάρχου του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Δημαρχείο 
στο Σπήλι. Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου, τηλ. επι−
κοινωνίας 2832340207 κατά τις εργάσιμες ώρες και 
ημέρες.

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δημαρχείο Αγίου 
Βασιλείου, την ημέρα Τρίτη 11−03−2014 και ώρα 10:30 π.μ. 
έως 11:30 π.μ. στο Σπήλι Δήμου Αγίου Βασιλείου Αρμό−
διος υπάλληλος για πληροφορίες: Βουρβαχάκη Στέλ−
λα, τηλ. 2832340207, φαξ: 2832022777, email: dimoslam@
otenet.gr

Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο 
διαγωνισμό έχουν:

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις 
προμηθευτών που το ειδικό επάγγελμά τους είναι συ−
ναφές με το αντικείμενο της διακήρυξης.

(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοι−
νή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις 
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 Σπήλι, 12 Φεβρουαρίου 2014

Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ   

F
(2)  

 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Αριθμ. 6963 

 Ο Δήμος ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγω−
νισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με το σύστημα 
των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού 
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, για την 
εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2014» συνολικής προϋπολογισθείσας δα−
πάνης 120.000,00 €. με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 16 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η Μαρτίου 2014, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα από 09:30 π.μ. μέχρι 10:00 π.μ. 
(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στην αίθουσα 
συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Κομοτηνής, οδός Πλ. Βιζυηνού αρ. 1, Τ.Κ. 69100 Κομοτη−
νή, τηλ. 2531352400, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρό−
σωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης 
Μ.Ε.ΕΠ. ή Βεβαίωσης Νομαρχιακού Μητρώου για έργα 
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698 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις που βάσει του 
καταστατικού τους ασκούν τέτοια δραστηριότητα.

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερό−
μενοι θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής ποσού 1.952,00 ευρώ και η σχετική εγγυη−
τική επιστολή θα απευθύνεται προς την Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής.

Tα τεύχη δημοπράτησης είναι αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής (www.komotini.gr). 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2531352428. 

 Κομοτηνή, 12 Φεβρουαρίου 2014

Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ   

F
(3)

 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Αριθμ. 6960 

 Ο Δήμος ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγω−
νισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με το σύστημα 
των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού 
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, για την 
εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. 
ΑΙΓΕΙΡΟΥ 2014» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
90.000,00 €. με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 16 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4η Μαρτίου 2014, 
ημέρα Τρίτη και ώρα από 09:30 π.μ. μέχρι 10:00 π.μ. (ώρα 
λήξης παράδοσης προσφορών) στην αίθουσα συνεδρι−
άσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτη−
νής, οδός Πλ. Βιζυηνού αρ. 1, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή, τηλ. 
2531352400, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρό−
σωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης 
Μ.Ε.ΕΠ. ή Βεβαίωσης Νομαρχιακού Μητρώου για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις που βάσει του 
καταστατικού τους ασκούν τέτοια δραστηριότητα.

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερό−
μενοι θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής ποσού 1.464,00 ευρώ και η σχετική εγγυη−
τική επιστολή θα απευθύνεται προς την Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής.

Tα τεύχη δημοπράτησης είναι αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής (www.komotini.gr). 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2531352428. 

 Κομοτηνή, 12 Φεβρουαρίου 2014

Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ   

F
(4)  

 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ − ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Αριθμ. 2217 

 Ο Δήμος Πύδνας − Κολινδρού προκηρύσσει δημόσιο 
ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ−
σφορές με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με 

το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % με απλή 
συμπλήρωση τιμολογίου, για την «Μίσθωση μηχανημά−
των και αυτοκινήτων έργου Δ. Πύδνας − Κολινδρού 
(για εργασίες στην ενδοδημοτική οδοποιία – ακτές – 
ρέματα – χωματερές)», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 
198.645,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμ−
φωνα με την Τεχνική Έκθεση και τον ενδεικτικό προϋ−
πολογισμό του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου 
Πύδνας − Κολινδρού.

Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις:

α) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήµων και Κοινοτήτων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄).

γ) Του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προ−
μηθειών ΟΤΑ».

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται για 
ποσό ίσο με το 10% του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ήτοι 19.865,00 € και 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύ−
νεται στο Δήμο Πύδνας – Κολινδρού Πιερίας.

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται το Δη−
μοτικό κατάστημα Αιγινίου επί της οδού Κ. Καραμανλή 
38, αίθουσα συνεδριάσεως του Δ.Σ. Πύδνας – Κολινδρού 
την ημέρα και ώρα που καθορίζεται παρακάτω.

Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται 
η 11−03−2014 ημέρα Τρίτη και από ώρα 9:30 π.μ. μέχρι 
10:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών).

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν προσφορές ή ο 
διαγωνισμός κηρυχτεί άγονος αυτός θα επαναληφθεί 
στις 20−03−2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα στο ίδιο μέρος.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημοτικό κατάστημα, 
στην Δ/νση Κ. Καραμανλή 38, Αιγίνιο – Πιερίας, Τ.Κ. 
60300, τηλέφωνο 2353350122−123, Δούρο Κων/νο. 

 Αιγίνιο, 12 Φεβρουαρίου 2014

Ο Δήμαρχος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ   

F
(5)  

 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθμ. 4131 

 Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής με κωδικό 13925 
διενεργεί 3ο επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό, με σύ−
ντμηση των νομίμων προθεσμιών, με κριτήριο κατακύ−
ρωσης την χαμηλότερη συνολική τιμή, για την ανάδειξη 
εργολάβου πλύσης και σιδερώματος ακάθαρτου Ιμα−
τισμού του Νοσοκομείου καθώς και ορισμένων εξω−
τερικών δομών αυτού, για ένα (1) έτος, Π.Π.Υ.Υ. 2012, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 190.000,00 € ( συμπερι−
λαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με αρ. διακήρυξης 170.13

Προϋπολογισμός: 190.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.).

Ισχύς προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Την 04−03−2014 

ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύ−
θυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας του Ψ.Ν.Α.



 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 699

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Την 
28 −02−2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:30 μ.μ.

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης 
στον Ελληνικό τύπο: 14−02−2014 ημέρα Παρασκευή.

Δυνατότητα προσφοράς και για μέρος των ζητουμέ−
νων ειδών: ΟΧΙ,

Διάρκεια Σύμβασης: Ένα (1) έτος.
Προθεσμία παράδοσης: Ως αναφέρεται στην αριθμ. 

170.13 διακήρυξη.
Τόπος παράδοσης και παραλαβής: Στο χώρο των Πλυ−

ντηρίων του Ψ.Ν.Α. καθώς και σε ορισμένες εξωτερικές 
δομές αυτού.

Ημερομηνία σύναψης συμβάσεων: Άμεση.
Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν παρουσία των 

συμμετεχόντων, την 04−03−2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 
11:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΔΥ του Ψ.Ν.Α.

Το συνολικό σώμα της διακήρυξης ταυτόχρονα με 
την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, θα 
βρίσκεται αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Ψ.Ν.Α. 
www.psyhat.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.
Οι ενδιαφερόμενοι για κάθε πληροφορία, παραλαβή 

σχετικής διακήρυξης κ.λπ., μπορούν να απευθύνονται 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο 
Προμηθειών του Νοσοκομείου. (Λεωφόρος Αθηνών 374, 
ΤΚ:124 62, Γραφείο Προμηθειών (Νο:18), τηλ: 213 2054245, 
fax: 213−2054578 E−mail: promithb@psyhat.gr). 

 Χαϊδάρι, 12 Φεβρουαρίου 2014

Ο Διοικητής
ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ   

F
(6)

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθμ. διακ. 3426/Χ.Μ./2014 
 Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

διενεργεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩ−
ΝΙΣΜΟ σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή και τη χρήση ηλεκτρονικού πλει−
στηριασμού για την προμήθεια «Δακοκτόνων Υλικών» 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.527.717,1 € πλέον Φ.Π.Α. 
13% για τις ανάγκες της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής για το πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2014 
και με δικαίωμα προαίρεσης για τα έτη 2015 και 2016.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Πυρεθρίνες προϋπ/σας δαπάνης 
2.609.738,1 € πλέον Φ.Π.Α. 13%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ β) Dimethoate 80.258 It προϋ/σας δαπά−
νης 537.726,00 € πλέον Φ.Π.Α. 13%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ γ) Spinosad 413.272 It προϋπ/σας δαπάνης 
2.603.614,0 € πλέον Φ.Π.Α. 13%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ δ) Thiaclorid 3751t προϋπ/σας δαπάνης 
23.648,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ε) Ελκυστικές Ουσίες 1.006.673 Kg προϋπ/
σας δαπάνης 752.991 € πλέον Φ.Π.Α. 13%

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 
26/03/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 π.μ. μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ.

Εγγύηση Συμμετοχής: Η οποία θα καλύπτει το 5% της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εάν η προσφο−
ρά αναφέρεται στο σύνολο των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. Σε 
περίπτωση που η προσφορά αναφέρεται σε κάποια από 
τα Παραρτήματα το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής 
θα είναι το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης των 
Παραρτημάτων στα οποία συμμετέχει σύμφωνα με το 
συνημμένο στη Δ/ξη υπόδειγμα.

Τόπος παράδοσης: Οι Διευθ/νσεις Αγροτικής Οικονο−
μίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. ανά την Ελλάδα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέρο−
ντες για (150) εκατόν πενήντα ημέρες από την επομένη 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι προσφορές θα υποβάλ−
λονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

Τα ειδικά στοιχεία που απαιτούνται ως τεχνικές προ−
διαγραφές αναγράφονται στην αριθμ. 3426/ΧΜ/2014 δι−
ακήρυξη.

Αντιπροσφορές και Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνο−
νται αποδεκτές. Η χρηματοδότηση βαρύνει τις πιστώσεις 
του Τακτικού Προϋπολογισμού Ε.Φ. 29/110 − Κ.Α. 1643.

Η πληρωμή θα γίνει στο 100% του Συμβατικού τιμήμα−
τος μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
των ειδών.

Ημερομηνία δημ/σης της περίληψης στον Ελληνικό 
τύπο: 14−02−2014 ημέρα Παρασκευή.

Αποστολή της περίληψης της Δ/ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.:
12− 02−2014.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες 
από τη Δ/νση Οικονομική του Υπ.Α.Α.Τ. (Γραφ. 719, τη−
λέφωνο 210 212 5180 αρμόδιος υπάλληλος Μπάκα Χ.).

Η αριθμ. 3426/ΧΜ/2014 Διακήρυξη, θα διατίθεται από 
την ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.minagric.gr και στο 
www.eprocurement.gov.gr .

 Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2014

Ο Προϊστάμενος
ΧΡ. ΜΠΟΥΡΝΤΑΣ   
F

(7)
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Αριθμ. 5562 

 Ο Δήμος Θέρμης διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Δια−
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗ−
ΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑ−
ΓΚΕΣ ΤΗΣ Α΄ ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β΄ ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» (πετρέλαιο θέρμαν−
σης 197.000 lt) για τις ανάγκες των ανωτέρω φορέων.

Η κατακύρωση θα γίνει ανά ομάδα ειδών της μελέτης 
(4/2014) σύμφωνα με το μεγαλύτερο επί τοις εκατό πο−
σοστό έκπτωσης που κατατίθεται ως προσφορά, ανά 
ομάδα καυσίμων του προϋπολογισμού της μελέτης.

• Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο 
θέρμανσης, επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης 
για τον νομό Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προκύπτει από 
το ημερήσιο δελτίο τιμών χονδρικής πώλησης υγρών 
καυσίμων που εκδίδεται από τη Δ/νση Aνάπτυξης Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης,Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού την ημέ−
ρα παράδοσης των καυσίμων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρ−
χεται σε 244.575,58 € με Φ.Π.Α.

Δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς μόνο για 
κάποια από τις ομάδες καυσίμων του προϋπολογισμού 
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(μερική προσφορά) αλλά και για περισσότερες της μιας 
ομάδας καυσίμων του προϋπολογισμού (εντός του ιδίου 
εντύπου προσφοράς που θα καταθέσει).

Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του μειοδότη που 
θα ανακηρυχθεί ανάδοχος της προμήθειας για συγκε−
κριμένη ομάδα καυσίμων του προϋπολογισμού και του 
φορέα για τον οποίο προορίζονται τα καύσιμα της συ−
γκεκριμένης ομάδας καυσίμων του προϋπολογισμού.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπο−
γραφής της έως και 1/1/2015. Ο φορέας της προμήθειας 
δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει τις συμβατικές 
ποσότητες. Ακόμα η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, 
εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίμηνο επί πλέον 
από την ημερομηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης 
του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τους αυτούς όρους και 
συμφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση είτε 
των ποσοτήτων είτε του προϋπολογισμού της δαπάνης.

Η διενέργεια της προμήθειας εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 30/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θέρμης.

Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 
53/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17/03/2014, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 13:30 
και ώρα λήξης παραλαβής και αποσφράγισης προσφο−
ρών 14.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος της Ν Ραιδεστού, του Δήμου Θέρμης, 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του δι−
αγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να καταθέσουν 
τους σφραγισμένους φακέλους των προσφορών τους 
ή να τις αποστείλουν με οποιοδήποτε μέσο, έως και 
την προηγούμενη του διαγωνισμού 14/03/2014 ημέρα 
Παρασκευή (ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής απε−
σταλμένων προσφορών) και ώρα 15:00. Η κατάθεση ή 
η αποστολή των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχείο 
Θέρμης – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, διεύθυνση Δημοκρα−
τίας 1 Θέρμη Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, ΤΚ 570 01.

Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, 
ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο 
διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλο−
νται σε αυτούς, μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 
από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πλη−
ροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, 
αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από 
την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των 
προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες απο−
στέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της 
προμήθειας δηλαδή στο ποσό των 12.228,77 ευρώ, όταν 
πρόκειται για προσφορά στο σύνολο του προϋπολογι−
σμού της μελέτης (για όλες τις ομάδες ειδών).

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος 
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνο−
λικής προϋπολογισθείσης (με Φ.Π.Α.) από την υπηρεσία 
δαπάνης και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή υπό μορφή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας.

Εφόσον κάποιος συμμετέχων στο διαγωνισμό υπο−
βάλλει προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες της 

προμήθειας αλλά όχι για όλες τις ομάδες των ειδών, 
μπορεί να υποβάλλει αντίστοιχα και εγγύηση συμμε−
τοχής ποσοστού 5% επί της προϋπολογισθείσης (με 
Φ.Π.Α.) από την υπηρεσία δαπάνης, για την ομάδα ή το 
σύνολο των ομάδων για τις οποίες υποβάλει προσφορά 
και συμμετέχει στο διαγωνισμό.

Επίσης θα πρέπει απαραίτητα η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής να συνοδεύεται με Υπ. δήλωση του συμ−
μετέχοντα όπου θα αναφέρει, επί ποιας προϋπολογι−
σθείσης (με Φ.Π.Α.) από την υπηρεσία δαπάνης ομάδας 
ή συνόλου ομάδων, κατατίθεται η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Θέρμης, 
στη διεύθυνση 2ο χλμ. οδού Θέρμης Τριαδίου Ν. Θεσ−
σαλονίκης, Ελλάδα, ΤΚ 570 01 στο τηλέφωνο: +302310 
478029, fax +302310 478039, e mail: s.kolokythas@
dimosthermis.gr Γραφείο Προμηθειών, αρμόδιος υπάλληλος 
Κολοκυθάς Αθανάσιος. Η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του 
διαγωνισμού (μελέτη, τεχνική έκθεση, συγγραφή υποχρε−
ώσεων – προδιαγραφές και προϋπολογισμός) θα διατί−
θενται και από το διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα 
του ∆ήµου Θέρμης, στη διεύθυνση: www.dimosthermis.gr 
(Ενημέρωση – Διακηρύξεις). 

 Θέρμη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Ο Δήμαρχος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   

F
(8)  

 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Αριθμ. 2798 
 Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου διακηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο 

Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟ−
ΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, 
πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) για τις 
ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Μηλεών, με κριτή−
ριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 
σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, 
όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο 
τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως 
ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
προϋπολογισμού 72.191,85 € πλέον Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 05/03/2014 ημέρα Τετάρ−
τη και ώρα. 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα 
γραφεία του Δήμου Νοτίου Πηλίου, ενώπιον αρμόδιας 
Επιτροπής.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% 
επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των τρι−
ών χιλιάδων εξακοσίων εννέα ευρώ και πενήντα εννέα 
λεπτά (3.609,59) κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή 
Τραπέζης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα γραφεία του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στην 
Αργαλαστή στο τηλέφωνο 2423055243, Γραφείο Προ−
μηθειών. 

 Αργαλαστή, 11 Φεβρουαρίου 2014

Ο Δήμαρχος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ   
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 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Αριθμ. 669 /11.2.2014

 Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα διακηρύσσει ανοικτό δη−
μόσιο διεθνή διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την 
επιλογή αναδόχου για τις εργασίες:

«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ KAI ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ»

Ο Προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε 
426.303,49 € πλέον του Φ.Π.Α ή συνολικά 492.500,00 € 
με Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα 36 μηνών, από την ημε−
ρομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η δαπάνη της παροχής των υπηρεσιών για το 2014 
βαρύνει τον Κ.Α. 20.6162.09 του προϋπολογισμού του 
2014, με ποσό 96.000,00 € και προέρχεται από Τακτικά− 
Ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο στο Μορφο−
βούνι, την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ., 
ώρα λήξης επίδοσης προσφορών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, 
κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που 
ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα «Διαχείριση Απορριμ−
μάτων− εργασίες καθαρισμού» και διαθέτουν την τεχνο−
γνωσία, τον εξοπλισμό και τη σχετική εμπειρία για την 
εκτέλεση της εργασίας.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
8.527,00 €.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνι−
ζόμενους για έξι μήνες από την επόμενη της ημέρας 
του διαγωνισμού.

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται σε ηλεκτρονική 
μορφή στη διεύθυνση: http://www.plastiras−ota.gr, ακολου−
θώντας τη διαδρομή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ − ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΕΡ−
ΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑ−
ΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ).

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το 
Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ημέρες Δευ−
τέρα έως Παρασκευή και ώρες 7:30 − 14:30 Διεύθυνση: 
Δημαρχείο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, Τ.Κ. 43100 Μορφο−
βούνι – Τηλέφωνα: 24413−52209, 24413− 52217, 24413−52227, 
FAX: 24410−95308, μέχρι τις 20−03−2014, ημέρα Πέμπτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν έντυπο 
οικονομικής προσφοράς:

α) από την ιστοσελίδα, αφού ενημερώσουν την υπη−
ρεσία για την πρόθεση συμμετοχής τους, ώστε σε πε−
ρίπτωση διευκρινήσεων ή πιθανών τροποποιήσεων της 
διακήρυξης να ενημερωθούν έγκαιρα,

β) από το Δήμο. 

 Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ   

F
(10)  

 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Αριθμ. 6962 
 Ο Δήμος ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγω−

νισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με το σύστημα 

των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού 
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, για την 
εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. 
Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 2014» συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 90.000,00 €. με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 5η Μαρτίου 2014, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα από 09:30 π.μ. μέχρι 10:00 π.μ. 
(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στην αίθουσα 
συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Κομοτηνής, οδός Πλ. Βιζυηνού αρ. 1, Τ.Κ. 69100 Κομοτη−
νή, τηλ. 2531352400, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρό−
σωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης 
Μ.Ε.ΕΠ. ή Βεβαίωσης Νομαρχιακού Μητρώου για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις που βάσει του 
καταστατικού τους ασκούν τέτοια δραστηριότητα.

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερό−
μενοι θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής ποσού 1.464,00 ευρώ και η σχετική εγγυη−
τική επιστολή θα απευθύνεται προς την Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής.

Tα τεύχη δημοπράτησης είναι αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής (www.komotini.gr). 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2531352428. 

 Κομοτηνή, 12 Φεβρουαρίου 2014
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 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Αριθμ. 7050 

 Ο Δήμος ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ προκηρύσσει δημόσιο διαγω−
νισμό με ανοικτή δημοπρασία, με το σύστημα επιμέ−
ρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 όπως ισχύουν, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΚΟ−
ΜΟΤΗΝΗΣ», προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 ευρώ 
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η Μαρτίου 2014, 
ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 10:00 π.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Κομοτηνής, οδός Πλ. Βιζυηνού αρ. 1, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή, 
τηλ. 2531352400.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν, όπως 
ειδικότερα αναφέρεται στο άρθρο 21 της Διακήρυξης:

− Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:
− Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει−

ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις τάξεις 1η, 2η, 3η εντός 
Νομού ή δεύτερου επιλεγμένου Νομού για έργα κατη−
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ.

− Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα−
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
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εγγεγραμμένες σ’ αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ.

− Προερχόμενες από ως ανωτέρω κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη.

− Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους 
του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

− Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παραγράφου 3 του άρθρου 
16 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

− Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε−
γραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατη−
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι−
νοπραξίας).

Η προκήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγω−
νισμού, διατίθενται από την Υπηρεσία στην ανωτέρω 
διεύθυνση από 24−02−2014 μέχρι και 06−03−2014 τις ερ−
γάσιμες ημέρες και ώρες.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 8.074,58 ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστο−
λή θα απευθύνεται προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Κομοτηνής.

Tα τεύχη δημοπράτησης είναι αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής (www.komotini.gr). 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2531352494. 

 Κομοτηνή, 12 Φεβρουαρίου 2014
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 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. διακ. 15525/2014 

 1. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά την 
υλοποίηση του έργου «Κοινές υποδομές περιβαλλοντι−
κής παρακολούθησης υδατικών πόρων και προστασίας 
δημόσιας υγείας (SAFE−WET)» το οποίο συγχρηματο−
δοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (European Regional Development 
Fund) στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνερ−
γασίας Ελλάδας − FYROM 2007 − 2013, με Επιστημονικά 
Υπεύθυνο τον Ζουμπούλη Αναστάσιο, Καθηγητή του 
Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Α.Π.Θ, προκηρύσσει Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτές 
διαδικασίες και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμ−
φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με σκοπό 
την παροχή υπηρεσιών:

«Πρότυπες μεθοδολογίες παρακολούθησης της ποι−
οτικής κατάστασης υδατικών πόρων με χρήση τηλε−
μετρίας».

Η προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη του παρόντος 
διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών 

χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (53.180,00€) συμπερι−
λαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23% (43.235,77 
ευρώ πλέον Φ.Π.Α.).

Η μερική προσφορά δεν επιτρέπεται.
Η υλοποίηση των υπηρεσιών θα γίνει στην έδρα του 

αναδόχου.
2. Διάρκεια του έργου: Τριάντα (30) ημέρες από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι την υλοποί−
ηση των υπηρεσιών και την πιστοποίηση της καλής 
ποιότητας.

3. Αναθέτουσα αρχή: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ−ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑΣ (ΑΠΘ/ΕΛΚΕ), Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών 
Αποτελεσμάτων, 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, 
Θεσ/νίκη, ΤΗΛ. 2310.996754/2310996752 FAX: 2310.200392, 
ηλεκτρ. δ/νση: www.rc.auth.gr, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
procur@rc.auth.gr

4. Σύμβαση: Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον 
ανάδοχο και αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών.

5. Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφο−
ρών

(α) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει 
την 20/3/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. Οι προ−
σφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται σφραγισμέ−
νες στο Αγρόκτημα Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/
νίκης, Πέτρινα Κτίρια, 57001, Θέρμη Θεσ/νίκης, Εργα−
στήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών, υπόψη Ζουμπούλη Αναστάσιου, τηλ 2310 
– 991778 (Παπαδοπούλου Δανάη).

(β) Στην περίπτωση αποστολής (με οποιονδήποτε τρό−
πο) της προσφοράς, αυτή πρέπει να περιέλθει με ευθύνη 
του προσφέροντος και να παραληφθεί, με απόδειξη, 
από το αρμόδιο πρόσωπο μέχρι την 19/3/2014 και ώρα 
14:00. Προσφορά που ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν 
έφθασε στην υπηρεσία έγκαιρα, δεν θα ληφθεί υπόψη.

(γ) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσ−
σα σε δύο (2) αντίγραφα.

6. Αποσφράγιση των προσφορών
Α) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημοσία 

κατά την 20/3/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στο 
Αγρόκτημα Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, 
Πέτρινα Κτίρια, 57001, Θέρμη Θεσ/νίκης, Εργαστήριο 
Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πλη−
ροφοριών.

Β) Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 
και νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης.

7. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή 

της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με 
την υλοποίηση των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Β) Ενώσεις προμηθευτών/Κοινοπραξίες που υποβάλ−
λουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους 
που καθορίζονται στα άρθρα 6 και 7 της αναλυτικής 
διακήρυξης.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνο−
νται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 
να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα 
ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει 
τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον 
η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 
την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
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8. Εναλλακτικές προσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
9. Ισχύς προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφί−

ους για τέσσερις (4) μήνες, από την ημερομηνία λήξης 
της υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού.

10. Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγω−
νισμού

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει τα 
έγγραφα του διαγωνισμού (διακήρυξη) μέχρι και τις 
12/3/2014 και ώρα 14:00 μ.μ. από το ΑΠΘ/Ειδικός Λογα−
ριασμός Κονδυλίων Έρευνας, κτίριο ΚΕΔΕΑ 3ης Σεπτεμ−
βρίου, Πανεπιστημιούπολη, Μονάδα Προμηθειών (γρ. 
104), τηλ. 2310 996754−2310 996752, φαξ 2310 200392, 
mail Procur@rc.auth.gr

Μπορεί να ζητά συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχε−
τικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού και τους όρους 
της προκήρυξης μέχρι και τις 14/3/2014.

Η παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισμού μπορεί 
να γίνεται και με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ύστερα από 
σχετικό εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα του ενδιαφερόμε−
νου και με δικές του δαπάνες. Για τη λήψη των ως άνω 
εγγράφων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώνουν 
και τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας τους.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού (διακήρυξη) είναι επίσης 
διαθέσιμα και στην ηλεκτρονική σελίδα του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογα−
ριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή 
Ερευνών), www.rc.auth.gr.

11. Εγγύηση συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά 

πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή απο−
κλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 
5% επί του ως άνω αναφερόμενου συνολικού προϋπολο−
γισμού, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

 Θεσσαλονίκη, 12 Φεβρουαρίου 2014
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 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αριθμ. επαναληπτικής διακήρυξης 2408/2014 

 Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας, Ν.Μ. Αγρι−
νίου προκηρύσσει ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ επανα−
ληπτικό διαγωνισμό για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοα−
καρνανίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις:

1. Η αριθµ. 3567/09−05−2012 κ.υ.α. (ΦΕΚ 1585/Β΄/
10−05−2012) έγκρισης Προγράµµατος, Προµηθειών, Υπη−
ρεσιών και Φαρµάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης, έτους 2012, µε χρηµατοδότηση από 
τον τακτικό προϋπολογισµό.

2. Η αρ. 68/24.01.2013 απόφαση του Διοικητή της 6ης 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ «ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2012−2013».

3. H αρ. 25/15.01.2013 (ΘΕΜΑ 7ο) απόφαση της Ε.Π.Υ. 
«ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2012 ΓΙΑ 
ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ−
ΑΣ».

4. Την αριθμ. πρωτ.: Υ10β/οικ. Γ.Π.οικ.84227/4−9−2012 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης «Διορισμός Διοικητή ως Κοινός Διοικητής 
των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων: Γενικό Νοσοκομείο 
Αγρινίου και Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗ−
ΚΩΣΤΑ» αρμοδιότητας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρει−
ας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής 
Ελλάδας» (ΦΕΚ 419/τ. ΥΟΔΔ/4−9−2012 ).

5. Την υπ’ αριθμ. 4η/7.2.2013 (ΘΕΜΑ 15ο) απόφαση του 
ΔΣ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, για έγκριση διενέργειας του 
ΠΠΥΥ 2012.

6. Την υπ’ αριθμ. 21/18−6−2013 (Θέμα 1ο) απόφαση του 
ΔΣ του Νοσοκομείου για έγκριση τροποποίησης του 
ΠΠΥΥ 2012.

7. Την αρ. 35/27−9−2013 (Θ 12ο) απόφαση του Δ.Σ. περί 
ματαίωσης και επαναπροκήρυξής του και ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ με CPV: 90911200−8 ΣΥΝ. ΠΡΟΫΠΟ−
ΛΟΓΙΣΜΟΥ 677.635,48 €. 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
(συμπ/νου Φ.Π.Α.) 545.000,00 €.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ−
ΓΙΣΜΟΥ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) 132.635,48 €

 σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και με 
κριτήριο της κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά.

Γλώσσα: Eλληνική.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την: 

07/04/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης αυτής την 
14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την: 
08/04/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. της αυτής 
ημερομηνίας.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Ε.Ε. την 
Τετάρτη 12/02/2014.

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο την 
Παρασκευή 14/02/2014.

Ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα Κυβερνή−
σεως την Παρασκευή 14/02/2014.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των 
όρων της Διακήρυξης από το γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου (τηλ.26413−61230,233) email: gnaprom@
gmail.com, Δ/νση: 3ο χλμ. ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ − ΑΝΤΙΡΙΟΥ.

Η διακήρυξη θα διατίθεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά από 
12/02/2014

• στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.hospital−
agrinio.gr) και

• στη διαύγεια www.diavgeia.gov.g.r 

 Αγρίνιο, 12 Φεβρουαρίου 2014

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ   
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθμ. διακ. 01/2014 
 Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής 

Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 246/2014 
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απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο 
Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την καταπολέμη−
ση κουνουπιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής.

Ο προϋπολογισμός είναι 48.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 

η 4η Μαρτίου 2014 και ώρα 15:00 μ.μ.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ως προς 

την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
από την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειες/ 
Αξιολόγησης Ανοικτών Διαγωνισμών της ΠΕΔΑ είναι η 
05η Μαρτίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. (Ηρώων Πολυτεχνεί−
ου 78, Ελευσίνα 19200, αίθουσα συσκέψεων 1ος όροφος).

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι το 5% επί της συνο−
λικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α.

Τεχνικές Προδιαγραφές υπάρχουν.
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά 

είναι 120 ημέρες από την επομένη διεξαγωγής του δι−
αγωνισμού.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια−
κήρυξη δίδονται στα τηλ.: 2132047092 και 2132047009, 
fax: 2105561564, αρμόδιοι υπάλληλοι Στέλλα Δημητρα−
κοπούλου και Αριάδνη Φραγκιαδάκη στο Τμήμα Προμη−
θειών, διεύθυνση ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78, Τ.Κ. 19200 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ. 

 Ελευσίνα, 14 Φεβρουαρίου 2014
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ   
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 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθμ. οικ. 5965 
 Ο Δήμος ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνι−

σμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για 
την Ασφάλιση της περιουσίας του Δήμου (κινητής και 
ακίνητης) για το διάστημα από 01/04/2014 έως 1/4/2015 
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας € 174.000,00 συ−
μπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης ποσού 
22.695,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατά−
στημα Σοφοκλή Βενιζέλου 114, την 24 Φεβρουαρίου 2014, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ., κατά την 
οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών 
και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό υποβάλλεται 
μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής ποσού
€ 3.480,00 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του προϋ−
πολογισμού.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της 

διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό κατά 
τις εργάσιμες μέρες και ώρα από 8:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. 
από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου, Τμήμα Προμηθειών, 
και στο τηλέφωνο: 210 9970000. 

 Ηλιούπολη 12 Φεβρουαρίου 2014

Ο Δήμαρχος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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